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 ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจันทึง อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ของผู้วิจัย
พบว่า สิ่งที่เป็นปัญหาสาหรับการเขียนประการหนึ่งคือ นักเรียนส่วนมากเขียนสะกดคาไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะการเขียนสะกดคาที่มี
พยัญชนะตัวสะกดใช้หลายตัวในมาตราตัวสะกดเดียวกัน ผู้เรียนเกิดความสับสนไม่แน่ใจ และเขียนผิด ส่งผลให้การสื่อสารบกพร่อง
ผิดพลาด ทาให้ผู้อ่าน ไม่เข้าใจความหมาย และยังมีผลกระทบต่อการเรียนวิชาอื่นอีกด้วย เพราะเมื่อนักเรียนสะกดคาผิด ความหมาย
ของคาก็ผิดไปด้วย ดังนั้นการเขียนสะกดคาจึงเป็นปัญหาด้านการใช้ภาษาที่สาคัญอย่างหนึ่งที่ครูผู้สอนจะต้องเร่งแก้ไข ปรับปรุง และ
พัฒนาทักษะการเขียนให้ถูกต้อง โดยการฝึกฝนให้เกิดความชานาญ ด้วยการสร้างหรือพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อช่วยแก้ปัญหาการ
เขียนสะกดคาของนักเรียน ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนประสบปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ การเขียนสะกดคาในมาตรา
ตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้า นจันทึง อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะการเขียนสะกดคาให้เกิดความชานาญ และเป็นพื้นฐานในการเรียนชั้นสูงต่อไป
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 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว สาหรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อหาประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ประสิทธิผล 0.50 ขึ้นไป
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

 วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจันทึง อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จานวน
30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว จานวน 4 แผนการเรียนรู้ คือ
การเขียนสะกดคามาตรา แม่กน แม่กก แม่กบ และแม่กด
2. แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จานวน 36 แบบฝึก
3. แบบฝึกหัดการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว จานวน 4 แบบฝึกหัด
4. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเขี ย นสะกดค าในมาตราตั ว สะกดที่ มี พ ยั ญ ชนะใช้ ห ลายตั ว ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 40 ข้อ
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้การเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระหลักการใช้ภาษา
1.2 เขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ก ารเขี ย นสะกดค าในมาตราตั ว สะกดที่ มี พ ยั ญ ชนะใช้ ห ลายตั ว ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 4 แผนการเรียนรู้ คือ การเขียนสะกดคามาตราแม่กน การเขียนสะกดคามาตราแม่กก การเขียนสะกดคา
มาตราแม่กบ และการเขียนสะกดคามาตราแม่กด แผนการเรียนรู้ละ 3 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง
1.3 นาแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจพิจารณาและนามาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
2. สร้างแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 จานวน 36 แบบฝึก กับอีก 4 แบบฝึกหัด โดยมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
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2.1 ศึกษาเอกสารหลั กสู ตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 คู่มือครู หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2.2 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคามาตราตัวสะกด
2.3 ศึกษาหลักจิตวิทยาเกี่ยวกับการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ
2.4 สร้างแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคา ในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 มาตราแม่กน แม่กก แม่กบ แม่กด โดยมีการฝึกมาตราละ 9 แบบฝึก คือ แบบฝึกที่ 1 ฤๅษีแปลงสาร แบบฝึกที่ 2 อ่านแล้วเขียนคา
แบบฝึกที่ 3 สัมพันธ์เป็นคู่ แบบฝึกที่ 4 ทายดูฉันคือใคร แบบฝึกที่ 5 คาไหนถูกต้อง แบบฝึกที่ 6 ลองแยกส่วนประกอบ แบบฝึกที่ 7
เลือกคาที่ชอบแต่งประโยค แบบฝึกที่ 8 ลุ้นโชคเขียนคา แบบฝึกที่ 9 ฝึกซ้าทบทวน และแบบฝึกหัดท้ายแบบฝึกอีกมาตราละ 10 ข้อ
2.5 นาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ พิจารณาความถูกต้อง แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
2.6 นาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ไปทดลองครั้งที่ 1 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จานวน 3 คน ที่มี
ความรู้เก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน เพื่อหาข้อบกพร่องแล้วนามาปรับปรุงแก้ไข
2.7 นาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคา ในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ไปทดลองครั้งที่ 2 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหาดใน อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จานวน 9 คน ที่มีความรู้
เก่ง ปานกลางและอ่อน อย่างละ 3 คน สนทนาเพื่อหาข้อบกพร่องเกี่ยวกับคาชี้แจง ภาพประกอบ เนื้อหา และรูปเล่ม นาผลที่ได้มา
แก้ไขปรับปรุงเพื่อนาไปใช้จริง
2.8 นาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัวไปทดลองจริงกับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจันทึง อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ปีการศึกษา 2551 จานวน 30 คน
3. สร้างแบบดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้ห ลายตัว สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตร คู่มือครู เอกสารที่เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล
3.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว แบบปรนัย จานวน 50 ข้อ
3.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้ดัชนีค วามสอดคล้องระหว่าง
แบบทดสอบกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด (IOC) จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน และปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
3.4 บั น ทึ ก ผลการพิ จ ารณาลงความเห็ น ของผู้ เ ชี่ย วชาญแต่ ล ะคนในแต่ ล ะข้ อ แล้ ว หาคะแนนเฉลี่ ย ความคิ ดเห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเป็นรายข้อปรากฏว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มีความสอดคล้องทั้ง 50 ข้อ
3.5 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคา ในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว จานวน 50 ข้อ ไป
ทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม อาเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร จานวน 20 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย
และค่าอานาจจาแนก ผลการวิเคราะห์มีบางข้อที่ต้องปรับปรุง แล้วคัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่มีค่าความยากง่าย 0.2 – 0.8
ไว้จานวน 40 ข้อ ซึ่งหมายถึงแบบทดสอบที่สร้างขึ้นนาไปใช้สอบได้
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3.6 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว จานวน 40 ข้อ ที่หาค่า
ความยากง่ายและค่าอานาจจาแนกแล้วไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหาดในอาเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
จานวน 40 คน นาผลการทดสอบมาหาค่าความเชื่อมั่น ปรากฏว่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 ซึ่งหมายถึงแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์
ที่สร้างขึ้นนาไปใช้สอบได้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัวไปทดสอบก่อนเรียนกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านจันทึง อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จานวน 30 คน ซึ่ง
เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและใช้ แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาใน
มาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัวในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนฝึกทุกวัน วันละ 1 ชั่วโมง ใช้เวลาฝึกทั้งหมด 12 วัน
3. เมื่อนักเรียนได้รับการฝึกทั้ง 36 แบบฝึกและทาแบบฝึกหัดทั้ง 4 แบบฝึกหัดแล้ว ก็นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียน
สะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัวจากข้อ 1 มาทดสอบหลังเรียนอีกครั้งหนึ่ง
4. นาคะแนนที่ได้จากการทดสอบทั้งสองครั้งคือก่อนใช้แบบฝึกและหลังใช้แบบฝึกของนักเรียนมาวิเคราะห์ โดยใช้การทดสอบ
ที t - test dependent

 ผลการวิจัย
1. ได้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จ านวน 36 แบบฝึ ก แบบฝึ ก หั ด จ านวน 4 แบบฝึ ก หั ด และแบบฝึ ก เสริ ม ทั ก ษะการเขี ย นสะกดค าที่ ส ร้ า งขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
83.10/81.50
2. แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่
สร้างขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.55 ซึ่งสรุปได้ว่านักเรียนสามารถทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกด
ที่มีพยัญชนะใช้หลายตัวหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนร้อยละ 55.00 หรือนักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ
55.00
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการ
เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 อภิปรายผล
1. แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัวสาหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.10/81.50 ซึ่งการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัวนี้
ได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการสร้างอย่า งมีระบบและวิธีการสร้างอย่างเหมาะสม จากการศึกษาหลักสูตร คู่มือครู เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับแบบฝึก การวิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหา จุดประสงค์ และหลักการสร้างแบบฝึกที่ดี และแบบฝึกที่สร้างขึ้นได้รับการตรวจสอบ
แก้ไขและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนและการสร้างแบบฝึก ซึ่งผู้วิจัยได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
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ยิ่งขึ้น นักเรียนได้รับการฝึกจากแบบฝึกเสริมทักษะ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ฝึกด้วยตนเองทุกครั้งและได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม ทาให้นักเรียนไม่เบื่อหน่าย มีความสนใจที่จะฝึกมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยประเมินผลพบว่านักเรียนมีทักษะการเขียนสะกดคาในมาตรา
ตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัวสูงขึ้น เขียนคาได้ถูกต้องมากขึ้น
2. ผลการทดลองเพื่อหาประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปรากฏว่าแบบฝึกที่สร้างขึ้นมีประสิทธิผล 0.55 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิผล 0.50 ขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องจาก
ความสมบูรณ์ของแบบฝึกเสริมทักษะ ความมีประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะทั้งด้านกระบวนการและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเขียนสะกดคา จึงทาให้ผู้เรียนมีคะแนนการสอบหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนร้อยละ 55.00 หรือผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ
55.00
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัวสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการ
ใช้แบบฝึกเสริมทักษะสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกเสริมทักษะอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าแบบฝึกเสริมทักษะที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัวได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกิตติคุณ รัตนเดชกาจาย (2542) กรวิการ์ รื่นรมย์ (2545) บัณฑิตา แจ้งจบ (2545) ว่าที่ ร.ต.ไพบูลย์ มูลดี (2546) และ ปิยาภรณ์
สร้อยระย้า (2547) ที่ได้สร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาแล้วนาไปสอนกับนักเรียนกลุ่มทดลอง ปรากฏว่า
นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคา มีความสามารถทางการเขียนสะกดคาสูงขึ้นเช่นกัน แสดงว่าแบบฝึกเสริม
ทักษะสามารถพัฒนาทักษะทางการเรียนของนักเรียนได้ ดังนั้นการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกด
ที่มีพยัญชนะใช้หลายตัวสามารถพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคาและการเรี ยนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์
1. จากผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัว สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคาของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ ครูจึงควรสร้างหรือพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน
สะกดคาชนิดอื่นๆ เช่น ตัวการันต์ คาที่ประวิสรรชนีย์ และไม่ประวิสรรชนีย์ ให้นักเรียนได้ฝึกเพื่อความชานาญต่อไป
2. ควรนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัวไปวิจัยกับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ
หรือไปวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคาในมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะใช้หลายตัวระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบ
ฝึกเสริมทักษะและเรียนโดยไม่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อจะได้ทราบผลการพัฒนาด้านทักษะการเขียนสะกดคาของนักเรียน

